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Høringssvar vedrørende ”lov om ændring af lov om social service – målrettet rådgivning til voksne i risiko
for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer”.
Dansk Psykolog Forening har læst det tilsendte lovforslag med stor interesse og takker for muligheden for
at afgive høringssvar.
Dansk Psykolog Forening finder det væsentligt at udvide indsatsen til forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme til også at omfatte unge og voksne over 18 år, herunder muligheden for at forsætte
foranstaltninger, der allerede er sat i gang inden det fyldte 18 år. Dansk Psykolog Forening ser en øget
kommunal handlebeføjelse som et relevant bud på en egentlig forebyggelsesindsats, idet kommuner og
lokalmiljø spiller en væsentlig rolle i forebyggelsen af radikalisering.
Anonymitet
Dansk Psykolog Forening er positiv overfor, at der bliver indført en rådgivningsforpligtelse over for borgere
over 18 år, som henvender sig, fordi de er blevet radikaliserede eller er i risiko for at blive det, eller som
ønsker at forlade det ekstremistiske miljø. Rådgivning og iværksættelse af støtteforanstaltninger vil
formentligt fungere over for de borgere, der selv henvender sig i kommunen og som kan følge med i
planlægningen af yderligere støtte efter serviceloven, hvor anonymiteten ophæves. Anderledes forholder
det sig ift. de borgere, der er i risiko for at blive radikaliserede eller som ønsker at forlade det
ekstremistiske miljø, men ønsker at forblive anonyme. Det er således uklart, hvorvidt kommunens
beføjelser ift. rådgivningsforpligtelsen giver mulighed for anonym rådgivning som led i det forebyggende
arbejde, både når borgeren selv henvender sig og som led i det opsøgende arbejde.
Motivation
Dansk Psykolog Forening finder det positivt, at der i bemærkningerne til lovforslaget tages stilling til
hvordan rådgivningen til borgere over 18 år, der henvender sig til på grund af risiko for radikalisering og
ekstremisme, nærmere kan forvaltes. Herunder en præcisering af kommunernes mulighed for at lave
opsøgende arbejde og tilrettelægge rådgivningen som kontakt – eller mentorordninger. Dansk Psykolog
Forening mener, at der i denne sammenhæng vil være behov for mere klare retningslinjer for
kommunerenes opsøgende virksomhed, herunder hvordan det opsøgende arbejde iværksættes og
forvaltes over for de borgere, som ikke er motiverede. Det må antages, at borgere som er i risiko for at
blive radikaliserede eller som allerede er en del af ekstremistiske miljøer, er præget af ambivalens og
skiftende motivation ift. at skulle forlade disse, hvorfor det forløbende motivationsarbejde bliver en
væsentlig del af forebyggelsesindsatsen. Dansk Psykolog Forening er af den opfattelse, at det er væsentligt
at arbejde med borgerens motivation, dels for at undgå de radikaliserede miljøer, men også for at indgå i
aftaler omkring støtte f.eks. i form af mentor eller kontaktperson.
Forebyggelse af isolation
Dansk Psykolog Forening ser det som en sikring af borgerens rettigheder, at der med lovforslaget indføres
en pligt for kommunalbestyrelsen til i tilknytning til rådgivningsforpligtelsen at overveje, om borgeren har
behov for anden støtte efter serviceloven eller anden lovgivning. I tråd med dette, mener Dansk Psykolog
Forening, at der i det fortsatte forebyggende arbejde med at undgå radikalisering og ekstremisme, bør
være særskilt fokus på, hvorledes man bedst muligt forebygger isolering af pågældende borger som ønsker
hjælp til at undgå eller forlade radikaliserede miljøer. Da oplevelsen af tilhørsforhold og gruppeidentitet,

netop er en af de fastholdende faktorer ift. at indgå i radikaliserede grupper, må risikoen for isolation
udgøre et væsentligt fokusområde i arbejdet med borgeren, herunder dennes motivation og tilbud om
efterfølgende støtte. Skadevirkninger af isolation er dokumenteret i flere forskningsresultater.
Dansk Psykolog Forening ser frem til at følge det fortsatte arbejde og står naturligvis til rådighed for
eventuelle uddybende kommentarer i forhold til ovenstående.
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